
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

 O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato 
 
PARTES: Município de Francisco Beltrão 
ESPÉCIE: Contrato nº 948/2022 - referente a Pregão nº 154/2022.
OBJETO: Prestação de serviços para execução dos boxes da estrutura do mercado municipal em gradil metá
do tipo “otis”, fixada em estrutura metálica, incluindo o fornecimento da mão de obra especializada, todo o material 
e demais insumos necessários, de acordo com o detalhamento especificado no projeto e no memorial descritivo.
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias. 
VALOR TOTAL: R$ 166.100,00 (cento e sessenta e seis mil e cem reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática

7490 11.001.15.452.1501.2062
 
 
 
 
Francisco Beltrão, 22 de setembro de 2022.
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa LUCIR COLPANI - ME. 
referente a Pregão nº 154/2022. 

Prestação de serviços para execução dos boxes da estrutura do mercado municipal em gradil metá
do tipo “otis”, fixada em estrutura metálica, incluindo o fornecimento da mão de obra especializada, todo o material 
e demais insumos necessários, de acordo com o detalhamento especificado no projeto e no memorial descritivo.

 
R$ 166.100,00 (cento e sessenta e seis mil e cem reais). 

Em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa

11.001.15.452.1501.2062 0 3.3.90.39.16.00 

Francisco Beltrão, 22 de setembro de 2022. 

 
Antonio Carlos Bonetti 

Secretário Municipal da Administração 
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O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 
de Contrato: 

 

Prestação de serviços para execução dos boxes da estrutura do mercado municipal em gradil metálico 
do tipo “otis”, fixada em estrutura metálica, incluindo o fornecimento da mão de obra especializada, todo o material 
e demais insumos necessários, de acordo com o detalhamento especificado no projeto e no memorial descritivo. 

Natureza da despesa Grupo da fonte 

Do Exercício 


